Göteborg 17-07-06

HÅLLBAR UTVECKLING VÄST – REGIONALT
ENERGIKONTOR I VÄSTRA GÖTALAND SÖKER

Projektmedarbetare för projekt
inom energieffektivisering
Hållbar utveckling Väst är det regionala energi- och hållbarhetskontoret i Västra
Götaland. Vi driver nätverk och projekt tillsammans med offentliga organisationer
och näringsliv. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare, samlar
ett kommunnätverk för hållbar utveckling och stöttar energieffektivisering i
företag.
Vi söker dig som vill arbeta aktivt med hållbar samhällsutveckling och omställning
till ett hållbart energisystem. Tillsammans med övriga anställda arbetar du
kreativt i projektform med många externa kontakter. Du kommer att stötta våra
projektledare i genomförandet av projekt, med fokus på nätverksarbete och
kontakt med externa partners.
Arbetsbeskrivning
• Anordna och medverka vid seminarier, konferenser, träffar kring
energieffektivisering, främst med fokus på små och medelstora företag.
• Delvis representera organisationen på dessa träffar.
• Skapa och underhålla kontakter och nätverk.
• Förekommande uppgifter i projektgenomförande.
Önskvärda kvalifikationer:
• Personligt intresse för energifrågor samt relevant utbildning på
högskolenivå.
• Förmåga att ta till sig och tillämpa ny information, arbeta både enskilt och
i grupp samt att arbeta i parallella projekt.
• Social förmåga då tjänsten innebär mycket externa kontakter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet/kunskap från ett eller flera av
följande områden:
• Kontaktnät och/eller erfarenhet att arbeta med (små och medelstora)
företag.
• Kunskap kring hur kommuner, regioner och liknande politiska
organisationer är organiserade och fattar beslut.
• Projektledning.

Hållbar utveckling Väst

www.hallbarutvecklingvast.se

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar in i
arbetslaget. Läs mer om vår verksamhet och våra projekt på
hallbarutvecklingvast.se.
Anställningsform: Allmän visstidsanställning, heltid september-december
2017.Tjänsteorten är Göteborg och anställningen är förenad med en del resande,
framförallt i Västra Götaland. Arbetsgivare är Dalslands Miljö och Energiförbund.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka din ansökan redan idag.
Tillträde snarast!
Ansökan, gärna med löneanspråk, skickas till info@hallbarutvecklingvast.se
eller Hållbar utveckling Väst, Hugo Grauers gata 5B, 411 33 Göteborg.
För mer information kontakta:
Nardono Nimpuno, verksamhetsledare,
nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se

Hållbar utveckling Väst är regionalt energikontor i Västra Götaland. Vi driver på
utvecklingen mot ett hållbart samhälle och verkar genom samordning, nätverksbyggande,
projektutveckling och projektledning. Våra målgrupper är länets kommuner och företag
och organisationer. Vi samordnar kommunernas energi- och klimatrådgivare och driver
ett kommunnätverk för hållbar utveckling.
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